POKYNY

CHRASTAVSKÝ POHÁREK 2013
10. závod žebříčku JO, 1. závod podzimního žebříčku JO mládeže
Pořadatel:

OK Chrastava

Datum:

sobota 5. 10. 2013

Forma závodu:

závod jednotlivců na klasické trati zkrácené o 20 % s rankingovým
koeficientem 1,00 (netýká se kategorií D/H 10 a D/H 12)

Shromaždiště:

ZMĚNA: Zdislava – u školy ve středu obce (vedle kostela)
GPS: 50°45'42.413"N, 14°52'32.248"E
Zákaz vstupu s běžeckou obuví do školy!
Bude značeno z Jítravy.
Do školy vstup pouze na prezentaci, jinak možnost stavění stanů ve
vymezeném prostoru hřiště. Možnost pobývat bez stanů na celé ploše hřiště.

Prezentace:

8:00–9:00 na shromaždišti. Dodatečné přihlášky budou možné pouze v rámci
možností pořadatele za dvojnásobné startovné.

Parkoviště:

Podél uzavřené komunikace ze Zdislavy do Křižan. Bude značeno z hlavní
silnice, která vede přes Zdislavu. Na parkoviště budou navádět pořadatelé.
Dbejte pokynů pořadatelů a neparkujte mimo vyhrazené prostory.
Vzdálenost: parkoviště – shromaždiště: do 1500 m

Start:

intervalový, 00 = 10:00,
HDR, P2 a P4 mají po odprezentování volný startovní čas po příchodu na
start.
Vzdálenost od shromaždiště je 1300 m, značeno modrobílými fáborky.

Startovní listiny:

Budou vydány po oddílech na prezentaci a po kategoriích vyvěšeny na
shromaždišti a startu.

Cíl:

300 m od shromaždiště značeno oranžovými fáborky.
Vyčítání čipů je v prostoru shromaždiště a je povinné pro všechny závodníky,
i pro ty, kteří nedokončili závod. Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po
odečtení odevzdají. Za neodevzdané čipy budeme účtovat náhradu 700,-Kč.
Mapy se v cíli neodevzdávají, věříme ve fair play.

Kategorie:

kategorie Ještědského žebříčku: D/H10 - D/H20, D/H21L, D/H21K,

D/H35 - D/H60, D/H65, H70
kategorie náborové: F, HDR (linie s doprovodem), D/H10L (linie)
kategorie příchozích: P2 (trať na úrovni D12, lehká obtížnost)
P4 (trať na úrovni H16, střední

obtížnost)

Mapa:

Sviňské kopce, 1:10 000, E 5m, stav září 2013, revize Jan Picek, dle IOF,
formát A4, laserový tisk.
Není vodovzdorně upravena!
Na startu budou k dispozici mapníky.

Terén:

Kopcovitý s podrosty, porostově rozmanitý, hustá síť cest.
Pozor na nově osázené paseky, prosíme o zvýšenou opatrnost při jejich
překonávání. Některé označeny jako zakázaný prostor, dbejte prosím těchto
zákazů (ve jménu dobrých vztahů s Lesy České republiky), bude
kontrolováno pořadateli.

Způsob ražení:

Bude použit elektronický systém Sportident. Ve startovním koridoru musí
závodník použít nulovací a kontrolní jednotku, startovací jednotky budou
použity pouze pro kat. HDR, P2 a P4 – ve vyhrazeném koridoru. Na cílové
čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech kleště a
kontrolu oražte do R políček v mapě.

Popisy kontrol:

Pro každého závodníka k dispozici samoobslužně na shromaždišti.

Časový limit:

120 minut pro všechny závodníky.

Dětská trať (F):

V prostoru shromaždiště, pro nejmenší děti, nebude použit Sportident.

Mytí:

Na shromaždišti v lavorech.

Občerstvení:

Občerstvení na shromaždišti zajistí již tradiční stánek OK Chrastava.
Naproti škole je hospoda, poskytující pití a polévku, bude přítomen stánek
s občerstvením (buřty, pivo…)
Na trati pro některé kategorie u kontroly.
V cíli u shromaždiště.

WC:

Na shromaždišti v hostinci a TOITOI, na startu již tradiční kopané.

Výsledky:

Průběžné výsledky na shromaždišti.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech kategoriích bude probíhat průběžně
na shromaždišti.

Jury:

Bude jmenována po prezentaci a složení jury vyvěšeno na shromaždišti.

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu. Předpokládané časy
vítězů jsou v souladu se soutěžním řádem JO na klasické trati zkrácené o

20%. (Kategorie D/H 10 a D/H 12 jsou standardní délky.)
Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, respektive rizika jejich
zákonných zástupců.
Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po
ukončení závodu zašlete protest s vkladem na adresu HR Milan Pavlík,
Charbinská 50, 460 10 Liberec 18.

První pomoc:

V cíli.

Hlavní funkce:

Ředitelka: Eliška Gorčicová
Hlavní rozhodčí: Milan Pavlík (R3)
Stavitelé tratí: Petr Kadavý (R3) a Pavel Schröter

Zákaz vstupu do budovy školy v botách s hřeby.
V případě hezkého počasí možnost vstupu na fotbalové hřiště, ve vyznačeném prostoru možnost
stavění stanů. Zákaz vjezdu aut na hřiště.
Dle pravidel OB platí zákaz pobíhání psů na tratích závodu!
Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

